
 
Tájékoztató intézményünk adatkezeléséről 

                                                   (Adatvédelmi Szabályzatunk alapján) 
 
Név: Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola 
Székhely: 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 
Adószám: 18294406-2-04 
OM azonosító: 201747 
Telefon / Fax: 06-68-490-052 
Elektronikus elérhetőség: kozmer@bhn.hu  
Kapcsolattartás: Secret Service Plusz Bt.: Csík Tamás adatvédelmi tisztviselő  
                                       szegekifadatvedelem@gmail.com   
 
Adatfeldolgozás: az adatfeldolgozók tekintetében az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adunk 
felvilágosítást 
 
Külföldi adattovábbítás: nincs 
 
Alkalmazott jogszabályok: 
– 2011. évi CXI. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
– 2012. évi egyes törvény a munka törvénykönyvéről  
- 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről  
– 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról  
- 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  
– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete  
 
Adatkezelőként tiszteletben tartjuk mindazon személyek magánszféráját, akik személyes adatot 
adnak át és elkötelezettek vagyunk ezek védelmében. 
 
Adatkezelési szabályzatunk egyaránt vonatkozik iskolánk tanulóira-, ill. törvényes képviselőire, az 
oktatásban résztvevő, ill. azt segítő munkavállalóinkra, weblap látogatóinkra, fogyasztókra, 
forgalmazókra, szállítókra (és lehetséges szállítókra), illetőleg mindezek munkavállalóira 
 
Adatvédelmi szabályzatunkról történő tájékoztatás az alábbiakat tartalmazza: 
 
I./ Általunk gyűjtött, érintettek azonosító adatai típusait, 
 
II./ Adatkezelési célok felsorolását 
 
III./ Azon jogalapokat, amelyek során ezen kezelések történnek 
 
IV./ Adattovábbítás: Mind azok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek és a tárolásuk 
módjára vonatkozó tájékoztatás. 
 
V./ Az Ön jogairól történő tájékoztatás 
 
VI./ Tájékoztatás biztonsági intézkedéseinkről 
 
VII./ Jogorvoslati tájékoztatás 
 



I./ Adatgyűjtés  
 
Bizonyos adatokat közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a 
közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés jogalapját. Hivatalosan tudomásunkra jutott adat 
jogalapja pedig jogszabályi kötelezettségünk teljesítése. 
 
Előfordulhat olyan eset is, hogy más, Önre vonatkozó adatokat harmadik személyektől is kaphatunk 
pl. az Ön munkáltatójától, intézményeinktől, stb. ill. nyilvános weblapok útján. 
 
A./ Az Önre, ill. tanulói viszonyban lévő kiskorúra vonatkozó adat:  
 

 név 
 

 munkaköre, ill. tanulói státusz 
 

 cég neve és e-mail címe, 
 

 telefonszáma 
 

 ügyfélkapu információ 
 

 az ön neme 
 

 születési ideje 
 

 mind azok az adatok, amelyeket levelezés útján bocsát a rendelkezésünkre 
 

 amennyiben belép a székhelyünkre, telephelyünkre és ott kamerafelvétel működik, a 
kamerával felvett adatok 

 
 
B./ Adat weblapjainkat látogatókról és applikációinkról: 
 

1./ amennyiben weblapunkat látogatja az ön IB címe 
 

2./ az Ön felhasználó neve 
 

3./ életkora 
 

4./ az Ön magatartása, viselkedése a weblapunkon, applikációnk szoftverében 
 

5./ Fizetési adatok 
 

7./ Korábban adott információk 
 
C./ Adatok az általunk nyújtott szolgáltatáshoz: 
 
1./ Adatok az általunk nyújtott oktatói-, nevelői tevékenységünk maradéktalan teljesítéséhez. 
 
2./ Amennyiben személyre szabott szolgáltatásról van szó mind azon adatok, amelyeket ebből a 
célból megadnak részünkre 
 
3./ Kapcsolati-, ill. tájékoztatási adat 



 
D./ Adatok, amelyek azokhoz a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, amelyeket mi veszünk igénybe 
Öntől: 
 
1./ az ön weblapja 
 
2./ az ön fényképe, kapcsolattartási adatai 
 
3./ önéletrajz, pályázat, pályázati adat és feljegyzés 
 
4./ szállítói átvilágítás adatai 
 
5./ kapcsolattartási adatok (telefonszám, postai cím, levélcím, e-mail cím) 
 
6./ azonosításhoz szükséges adat és cím 
 
7./ fizetési adatok, költség elszámolások, bankszámla számok 
 
 
Különleges adatok: különleges adatot nem kezelünk 
 
 
II./ Adatkezelésünk az alábbi célokból szükséges 
 

 Jogszabályi kötelezettségünk teljesítése 
 

 Folyamatos szolgáltatás nyújtása 
 

 Minőségbiztosítás 
 
 
III./ Jogalapok személyes adatainak felhasználásához 
 
A személyes adatok használatának jogi kerete: 
 
– A személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy szerződésből származó kötelezettségeket 
teljesíteni tudjuk,  
 
– A személyes adatának használata jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. 
 
- Személyes adatai kezelése szerződéses jogviszonyból fakad. 
 
 

A jövőben személyes adatai más módon történő használatának feltétele  
az Ön hozzájárulásától függ! 

 
 
Cookie-k (sütik) használata: egyes mobil applikációink és egyes oldalak a weblapjaikon sütiket 
használnak. A sütik is adott fájlok, amelyeket böngészője telepít akkor, amikor meglátogatja a 
weblapunkat vagy használja mobil applikációnkat. A cookie-t (sütiket) azért használjuk, hogy testre 
szabhassuk a jövőben az Ön számára weblapjainkat és alkalmazásunkat oly módon, hogy megértjük 
az Ön preferenciáit vagy megjegyezzük böngészési szokásait 
 



Amennyiben weblapjainkon sütiket használunk, Ön ezeket a sütiket bármikor letilthatja. Ezt olyan 
módon teheti meg, hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót, amely a süti beállításokat tudja 
tiltani. 
Ugyanakkor tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben az összes sütit letiltja a böngészőjében, 
előfordulhat, hogy nem lesz képes a weblapjaink egyes részeit látogatni vagy egyes funkcióinkat 
nem tudja majd használni. 
 
 
IV. / Személyes adat továbbítása 
 
1. Ha személyes adatának tárolására szerződéses jogalapon kerül sor, akkor a szerződés jellegétől 
függően az adat megőrzés időtartama attól a céltól függ, amely adat használatát a szerződéses 
viszony meghatározza. 
 
2. A jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg ha jogvédelmi célból 
szükséges az adott jogszabály rendelkezésének megfelelően. 
 
Amennyiben a jogszabályi kötelezettségünk alapján továbbítjuk az adatot, akkor az adott jogszabály 
keretei figyelembevételével történik a továbbítás. 
 
V. / Az Ön jogai 
 
Személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak:  

– adatai tárolását ellenőrizheti  
– tárolt adatairól tájékoztatást kérhet 
– a szerződéses feladatunk-, vagy jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez nem szükséges 
adatokat törölheti 
– tárolt adataihoz hozzáférés biztosítása  
– amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, annak a kiigazítása 
– Ön személyes adatainak direkt marketing célra való fel használatának a megtiltása 
– személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadásának engedése, 
vagy tiltása (kivéve, ha jogszabály vagy szerződésünk teljesítése miatt ez szükséges.) 

 
Minden fenti vonatkozásban érkező kérést írásban kérjük eljuttatni, melyre 30 napon belül választ 
adunk. 
 
 
VI./ Információ biztonság  
 
Elkötelezetten védjük a személyes adatokat. 
Mindent megteszünk a jogellenes használat, a jogellenes továbbítás megakadályozása érdekében. 
Mindent szükséges intézkedést bevezettünk a személyes adatok bizalmasságának megőrzése 
érdekében. Kialakítottuk a megfelelő technika és személyi és folyamat szervezési intézkedéseket. 
 
A szervezeti intézkedések magukban foglalják az akták elzárását. 
 
Informatikai rendszereinkben történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozását, pl. a 
hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást-, jelszó védelmet-, megfelelő védelmet biztosító szoftverek 
alkalmazását. 
 
A személyes adatai interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Minden erőfeszítésünk ellenére 
az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. 



Ezért tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy weblapunkon keresztül történő adattovábbítás 
biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, az elektronikusan történő továbbítás az Ön 
saját felelősségére történhet. Kötelezzük magunkat, hogy mindent megteszünk, hogy rendszerünk 
biztonságos legyen. 
 
Azokban az esetekben, amikor mi adunk Ön számára egy jelszót vagy választott egyet, Ön a felelős 
azért, hogy a jelszó biztonságát megőrizze, ill. azt ne adja senkinek tovább. 
 
VII. / Jogorvoslati tájékoztatás 
 
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C). 
Adatkezelésünkkel kapcsolatosan felmerülő problémával fordulhat közvetlenül a fenti hatósághoz, 
vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz. 
 
 
Gádoros, 2018. május 25.  
 
 
                                                                                                Kozmer Imre sk.  
                                                                                                                 igazgató 
  
 
Közzétéve: elektronikusan (www.gadorosiskola.hu)  
 
 


